
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Belangrijke data   
- Donderdag 14 maart: Vergadering OR 
- Vrijdag 15 maart: Onderwijsstaking (de school is gesloten) 
- Woensdag 20 maart: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Vrijdag 22 maart: Vergadering leerlingenraad 
- Dinsdag 26 maart: Studiedag (alle kinderen zijn vrij!) 
- Woensdag 27 maart: Schriften inkijken (gr. 3-5) / schriften mee naar huis (gr. 6-7) + 

Ouderonderwijscommissie (19.30) 
- Dinsdag 2 april: Vergadering MR 
- Vrijdag 5 april: Tentoonstelling De Zandberg Academie 
- Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april: Eindcito groepen 8 
- Woensdag 17 april: Spreekuur CJG (12.15-13.15) 
- Donderdag 18 april: Schoolreis groepen 6 & 7 
- Vrijdag 19 april: Goede vrijdag  
- Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie 
- Donderdag 13 juni: FEESTDAG 90-jarig bestaan (08.45-14.00) 
- Vrijdag 14 juni: FEESTDAG 90-jarig bestaan (08.45-14.00) 

 
 

Onderwerpen in deze Courant 
Team info: 90-jarig bestaan, Tevredenheidsonderzoek, 

Vakantierooster 2019-2020, Carnaval 
Info van de MR  

De rubriek met een korreltje zand 
Extern nieuws: CJG 

 

 

 
 

Zandberg 90 jaar!  
 
In een eerdere editie van de Zandbergcourant heeft u kunnen lezen dat we op 
donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni vieren dat de Zandberg 90 jaar bestaat.  
Op deze bijzonder feestelijke dagen hebben we voor een keer aangepaste 
schooltijden namelijk: 08.45 – 14.00 uur. Hier hebben we voor gekozen, zodat er 

zo min mogelijk onderbrekingen in het programma zitten en we volop kunnen feesten. Alle kinderen 
blijven deze dagen over op school. Meer informatie over de lunch op deze dagen ontvangt u op een 
later moment.  
 

Kober verzorgt de naschoolse opvang (vanaf 14.00uur), als uw kind die dag normaliter ook naar de 
Kober gaat. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u met Kober de mogelijkheden bespreken voor 
eventuele opvang.  
 

Save the date! Op donderdag 13 juni nodigen we u van harte uit vanaf 13.15 uur om met ons te 
“proosten met bubbels” op deze geweldige mijlpaal. 
 

Pppsssttt…morgen is het nog maar 90 nachtjes slapen….! 
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Volgende edities: 
11 april – 9 mei – 12 juni 
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Tevredenheidsonderzoek  
Graag willen we u vragen om mee te werken aan een kort digitaal onderzoek naar de tevredenheid 
van ouders/verzorgers over onze school. Dit onderzoek zal ook worden afgenomen bij leerlingen en 
personeel op alle INOS scholen.  
 

Alle scholen van INOS zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs en voor de 
bewaking, evaluatie en verbetering ervan. Als school moet je regelmatig het onderwijsleerproces 
evalueren en scholen moeten verantwoording afleggen aan belanghebbenden. Het afnemen van een 
tevredenheidsmeting is een middel om – als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid – vinger aan de pols 
te houden en om verantwoording af te leggen. We gebruiken de resultaten van het onderzoek om 
ons onderwijs te verbeteren. Er is tevens de wettelijke verplichting om jaarlijks de sociale veiligheid 
van de leerlingen te monitoren.  
 
Het onderzoek  
Aan de hand van 11 vragen meten we uw tevredenheid over het schoolklimaat, het onderwijs en de 
communicatie van de school. Het beantwoorden van de vragen zal minder dan 5 minuten van uw tijd 
in beslag nemen.   
U ontvangt uw unieke code en de link naar de vragenlijst vandaag via uw kind. De vragenlijst kunt u 
tot uiterlijk 12 april 2019 invullen. 
(De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst in week 12 of 13 op school in).  
 

De resultaten van het onderzoek gebruiken we voor het eigen schoolvenster van onze school op de 
website van scholenopdekaart.nl. Op deze site geven scholen inzicht in hun resultaten, op basis van 
onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De gegevens komen van DUO, de 
Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. De informatie gaat bijvoorbeeld over het profiel van de 
school en de organisatie van het onderwijs. De resultaten van een onderzoek naar de tevredenheid 
van ouders/verzorgers horen daar ook bij. Omdat we tegelijk met u als ouders/verzorgers ook de 
leerlingen en het personeel bevragen, wordt het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken en de 
resultaten van deze drie groepen met elkaar te vergelijken. 
 

Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020: 
U treft hieronder alvast de vastgestelde vakanties in schooljaar 2019 – 2020. Aanvullende vrije-
/studiedagen worden, na vaststelling in de MR, in de editie april in de Courant gepubliceerd. 
 
Eerste schooldag: maandag 19 augustus 2019 
Herfstvakantie: 14 oktober t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie:  23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020 
2e paasdag:  maandag 13 april 2020 
Meivakantie:  27 april t/m 8 mei 2020 

We willen u er op attenderen dat de meivakantie in het voortgezet onderwijs hiervan 
afwijkt. I.v.m. de schoolexamens kiezen zij voor vakantie van 20 april t/m 1 mei 2020. 

Hemelvaart:  donderdag 21 mei 2020 
2e pinksterdag: maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie 2019: maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Carnaval 
Een mooi versierd plein, een geweldige bonte stoet door de wijk, spelletjes in de school, hossen in 
het gemeenschapshuis…… 
We willen iedereen bedanken die meegeholpen heeft om de carnavalsviering van dit jaar tot een 
geweldig feest te maken.  
 
12 april geen Koningsspelen 
Er vinden op vrijdag 12 april géén koningsspelen plaats voor onze school. Dit heeft onder andere te 
maken met het feit dat we een aantal weken later groot feest hebben omdat we 90 jaar bestaan! 12 
april is dus een “gewone” schooldag.  
_______________________________________________________________________________ 

Info van de MR 
De notulen van de MR kunt u vinden op de website. 
 
Samenvatting vergadering 18 februari 2019  

Tijdens de vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij o.a. : jaarplanning 19-20, tijdpad rondom 

formatie, nieuwe informatiebrochure van de school, Phoenix, werkdrukgelden en 

werkverdelingsmodel. Verder heeft Sjors van Liempt een nadere toelichting gegeven op de 

werkzaamheden van de GMR. Ook is geconstateerd dat na afloop van dit schooljaar een vacature 

zal ontstaan voor een nieuw MR-ouderlid. In dat kader zullen verkiezingen worden gehouden. 

Met een korreltje zand 
 
 
 

➢ Broertjes en zusjes al ingeschreven op KBS De Zandberg? De besluiten inzake het aantal 
groepen zit in de afrondende fase. Het is handig als we de laatste aanmeldingen ook hierin mee 
kunnen nemen; 

➢ Heeft u al een kijkje genomen op de vernieuwde website?  www.kbszandberg.nl  
➢ En via deze site kunt u doorklikken naar de sites Doelgericht Ontwikkelen en De Zandberg 

Academie. Hier laten we als school zien aan welke doelen we werken binnen het aangeboden 
thema of welke knappe koppen we in verschillende onderwerpen aanbieden op onze school. 
Super interessant en leuk dus! 

➢ De handschoenen, sjaals en mutsen kunnen bijna weer opgeborgen worden in de winterkast. 

Dus mocht u nog iets kwijt zijn, kijk dan even bij de ‘gevonden voorwerpen’ in de kast bij de 

hoofdingang. Wij hebben genoeg om een winkeltje te kunnen beginnen.                                                                             

Extern nieuws 
 
CJG Breda  
Wil je meer weten over de gevolgen van/bij een scheiding? Laat je informeren door deskundigen op 
een of meer avonden. Deelname kost je niets! Ga naar www.imwbreda.nl en zoek op ‘Goed uit 
elkaar’ voor meer informatie. 
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                                                       Samen je eigen weg! 
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